
BYOD info voor nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)  pagina 1 van 1 
versie 10 maart 2016 

 
 
 
 
 
 
10 maart 2016 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe brugklasleerlingen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
De brugklassers op Stad & Esch nemen hun eigen laptop of tablet mee naar school. Wij 
noemen dat: Bring Your Own Device (BYOD). Het feit dat brugklassers bij ons op hun eigen 
‘‘device" werken, past helemaal binnen de visie van Stad & Esch die de leerling centraal stelt 
en waarin het onderwijs persoonlijk wordt gemaakt. Bovendien legt het werken op een eigen 
device een krachtige verbinding tussen het leren op school en het leren thuis.  
 
Bring your own device (BYOD) - wat betekent dat? 

 
⋅ De brugklassers nemen hun eigen laptop of tablet mee naar school. 
⋅ De ouders/leerlingen zijn eigenaar van het apparaat en zijn verantwoordelijk voor de 

aanschaf, werking, verzekering, enz. 
⋅ Wat kun je wel en wat kun je beter niet doen met jouw eigen laptop of tablet? We heb-

ben een aantal gedragsregels op papier gezet. Die gedragsregels vindt u op onze websi-
te: www.stadenesch.nl/se/ouders/voor%20alle%20ouders/gedragsregels%20BYOD% 
20def.pdf. 

⋅ Voor een aantal leerlingen zal gelden dat zij de laptop of tablet mee naar school nemen 
die thuis al aanwezig is. Voor andere leerlingen zal gelden dat hun ouder(s)/verzorger(s) 
besluiten een eigen device voor hun kind aan te schaffen. Er zijn allerlei webshops waar-
op u in dat geval goed terecht kunt. Twee voorbeelden: www.campusshop.nl of 
www.laptopshop.nl. 

⋅ Wij adviseren u om ook een reparatie- of vervangingsfaciliteit af te sluiten. Er vinden 
namelijk geen reparaties door Stad & Esch plaats.  

⋅ De leerlingen moeten goed met het apparaat kunnen werken. Daarom stellen we een 
aantal criteria aan het device. Een smartphone is het enige apparaat dat we niet toe-
staan. Op onze website vindt u deze criteria:  
www.stadenesch.nl/se/ouders/voor%20alle%20ouders/criteria%20voor%20aanschaf%2
0device%20versie%2018%20juni%202015.pdf. 

⋅ Office 365 vormt onze standaardomgeving. Opslag van gegevens gaat via de cloud. Er is 
een goed werkende infrastructuur en er zijn voldoende oplaadpunten.  

⋅ Op onze website is de nodige informatie over BYOD te vinden, waaronder een lijst met 
veelgestelde vragen: www.stadenesch.nl/se/ouders/voor%20alle%20ouders/FAQ%27s% 
20oudersleerlingen%203%20september%202015.pdf. 

 
Nog vragen?  
Heeft u nog vragen over deze brief? Schroomt u dan niet om contact op te nemen. Dat kan 
via de mail: eenlaptopperleerling.nl, of door te bellen naar het directiesecretariaat: 0522 . 
263275 (algemeen) of 0522 . 236680 (rechtstreeks). Ook op de kennismakingsavonden in 
juni is er volop ruimte voor vragen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Doro van Koningsveld, 
directeur Onderwijs en Personeel. 
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